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سورةُ َمريَم

 َما الَ ِت ِلَم تَْعبُدُ إِْذ قَاَل ِِلَبِيِه يَا أَبَ 
 َو الَ يُْغنِي يَْسَمُع َو الَ يُْبِصرُ 
﴾42َعْنَك َشْيئاً ﴿
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سورةُ َمريَم

ِم َءنِي ِمَن اْلِعلْ قَْد َجايَا أَبَِت إِن ِي 
ْعنِي أَْهِدَك فَاتَّبِ َما لَْم يَأْتِكَ 

﴾43ِصَراطاً َسِوي اً ﴿
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سورةُ َمريَم

اَن َطاَن إِنَّ الشَّْيطَ يَا أَبَِت الَ تَْعبُِد الشَّيْ 
ْحٰمِن َعِصي اً ﴿ ﴾44َكاَن ِللرَّ

َن َمسََّك َعَذاٌب مِ يَا أَبَِت إِن ِي أََخاُف أَْن يَ 
ْحٰمِن فَتَُكوَن ِللشَّ  ﴾45ْيَطاِن َوِلي اً ﴿الرَّ
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سورةُ َمريَم

ْن آِلَهتِي يَا قَاَل أَ َراِغٌب أَْنَت عَ 
إِْبَراِهيُم لَئِْن لَْم تَْنتَِه َِلَْرُجَمنََّك َو 

﴾46اْهُجْرنِي َمِلي اً ﴿
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سورةُ َمريَم

هُ َكاَن إِنَّ ِفُر لََك َرب ِي َسأَْستَغْ قَاَل َسالٌَم َعلَْيَك 
﴾47بِي َحِفي اً ﴿

ِ َو أَدْ َو أَْعتَِزلُُكْم َو َما تَْدُعوَن مِ  ُعو ْن ُدوِن َّللاَّ
﴾48اِء َرب ِي َشِقي اً ﴿َرب ِي َعَسى أاَلَّ أَُكوَن بُِدعَ 
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سورةُ َمريَم

ا اْعتََزلَُهْم َو َما يَْعبُ  ِ وَ فَلَمَّ َهْبنَا ُدوَن ِمْن ُدوِن َّللاَّ
﴾49 َجعَْلنَا نَبِي اً ﴿لَهُ إِْسَحاَق َو يَْعقُوَب َو ُكالا 

اَن َو َجعَْلنَا لَُهْم ِلسَ َو َوَهْبنَا لَُهْم ِمْن َرْحَمتِنَا
﴾50ِصْدٍق َعِلي اً ﴿
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سورةُ َمريَم

ُموَسى إِنَّهُ َو اْذُكْر فِي اْلِكتَابِ 
َكاَن ُمْخلَصاً َو َكاَن َرُسوالً نَبِي اً 

﴿51﴾
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سورةُ َمريَم

 الطُّوِر َو نَاَدْينَاهُ ِمْن َجانِبِ 
ْبنَاهُ  ﴾52 نَِجي اً ﴿اِْلَْيَمِن َو قَرَّ
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سورةُ َمريَم

َمتِنَا أََخاهُ َو َوَهْبنَا لَهُ ِمْن َرحْ 
﴾53َهاُروَن نَبِي اً ﴿
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سورةُ َمريَم

َماِعيَل إِنَّهُ َكانَ َو اْذُكْر فِي اْلِكتَاِب إِسْ 
﴾54والً نَبِي اً ﴿َصاِدَق اْلَوْعِد َو َكاَن َرسُ 

َكاةِ َو َكاَن يَأُْمُر أَْهلَهُ بِالصَّ  َو الَةِ َو الزَّ
﴾55اً ﴿َكاَن ِعْنَد َرب ِِه َمْرِضي  



13

سورةُ َمريَم

ْدِريَس إِنَّهُ َو اْذُكْر فِي اْلِكتَاِب إِ 
يقاً نَبِي اً ﴿ ﴾56َكاَن ِصد ِ

﴾57ي اً ﴿َو َرفَْعنَاهُ َمَكاناً َعلِ 
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سورةُ َمريَم

 ُ النَّبِي ِيَن  َعلَْيِهْم ِمنَ أُوٰلئَِك الَِّذيَن أَْنعََم َّللاَّ
نْ  يَِّة آَدَم َو ِممَّ َحَمْلنَا َمَع نُوحٍ وَ ِمْن ذُر ِ
يَِّة إِْبَراِهيَم وَ  ْن إِْسَرائِيَل َو ِممَّ ِمْن ذُر ِ
اُت تُتْلَى َعلَْيِهْم آيَ َهَدْينَا َو اْجتَبَْينَا إَِذا

داً وَ  وا ُسجَّ ْحٰمِن َخرُّ ﴾58 بُِكي اً ﴿الرَّ
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سورةُ َمريَم

َخْلٌف أََضاُعوا فََخلََف ِمْن بَْعِدِهمْ 
شََّهَواِت الصَّالَةَ َو اتَّبَعُوا ال
﴾59اً ﴿فََسْوَف يَْلقَْوَن َغي  



16

سورةُ َمريَم

 َعِمَل إِالَّ َمْن تَاَب َو آَمَن وَ 
ةَ َو ُخلُوَن اْلَجنَّ َصاِلحاً فَأُوٰلئَِك يَدْ 

﴾60الَ يُْظلَُموَن َشْيئاً ﴿
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سورةُ َمريَم

ْحٰمنُ َجنَّاِت َعْدٍن الَّتِي وَ  َعَد الرَّ
ِعبَاَدهُ بِاْلغَْيِب إِنَّهُ َكاَن َوْعُدهُ َمأْتِي اً 

﴿61﴾
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سورةُ َمريَم

ُل إِالَّ بِ  هُ َما أَْمِر َرب َِك لَ َو َما نَتَنَزَّ
ْيَن ْلفَنَا َو َما بَ بَْيَن أَْيِدينَا َو َما خَ 
﴾64 نَِسي اً ﴿ٰذِلَك َو َما َكاَن َربُّكَ 
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سورةُ َمريَم

ْرِض َو َما َربُّ السََّماَواِت َو اِْلَ 
اَدتِِه  اْصَطبِْر ِلِعبَ بَْينَُهَما فَاْعبُْدهُ وَ 

﴾65اً ﴿َهْل تَْعلَُم لَهُ َسِمي  
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سورةُ َمريَم

ْنَساُن أَ إِ  َذا َما ِمتُّ َو يَقُوُل اْْلِ
﴾66لََسْوَف أُْخَرُج َحي اً ﴿

ْنسَ  اهُ ِمْن اُن أَنَّا َخلَْقنَ أَ َو الَ يَْذُكُر اْْلِ
﴾67اً ﴿قَْبُل َو لَْم يَُك َشْيئ
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سورةُ َمريَم

فََو َرب َِك لَنَْحُشَرنَُّهْم َو الشَّيَاِطيَن ثُمَّ 
ً لَنُْحِضَرنَُّهْم َحْولَ  ﴾68﴿َجَهنََّم ِجثِي ا

ُهْم أََشدُّ ل ِ ِشيعٍَة أَيُّ ثُمَّ لَنَْنِزَعنَّ ِمْن كُ 
 ً ْحٰمِن ِعتِي ا ﴾69﴿َعلَى الرَّ
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فَوَ رَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ 
قبنورمم أي لنبعثننهم نن « فَوَ رَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ»ثم اقسم تعالى فقال •

ن نصنبا  أن يكنو( الشياطي )و يحتمل . بأوليائهم ن  الشياطي نقرني 
:ن  وجهي 

.ان يكون نفعوال به بمعنى و نحشر الشياطي -أحدمما•
ان يكون نفعوال نعه بمعنى لنحشرنهم نع الشياطي -الثاني•

141: ، ص7التبيان في تفسير القرآن، ج
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ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا
ى جمع جاثي و مو الذي بنر  ل ن« ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا»•

. ركبتيه
عنني ي« ثُمَّ لَنَنْزِلَ َّ نِ ْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ لَ َى الرَّحْم ِ لِتِيًّنا»و قوله •

. نجامدتمردا  أي نبدأ باألكبر جرنا  فاألكبر، في قول أبي األحوص، و
و الشيعة مم الجمالة المتعاونون ل ى أنر واحد نن  األننور، و نننه •

شيع أي نعان، : تشايع القوم إذا تعاونوا، و يقال ل شجاع

141: ، ص7التبيان في تفسير القرآن، ج



24

أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمنِ عِتِيّاً
:ثالثة أقوال( أيهم)و في رفع •
.ف يخرجالحكاية ل ى تقدير، فيقال لهم أيهم أشد ل ى الرحم  لتيا؟أولها•
ا، إال انه نبني ل ى الضم، و نعناه الذي مو أشد ل ى الرحم  لتين-الثاني•

. و اطرد الحنذف بنه فصنار كنبعس اال نم(. مو)أنه نبني لما حذف ننه 
.فاألول قول الخ يل

.و الثاني نذمب  يبويه•
، و منو نع قة كتع يق ل مت أيهم فني الندار( لننزل )أن يكون -و الثالث•

و . بمعننى النذي( أي)و أجاز  يبويه النصب ل ى أن يكنون . قول يونس
.ذكر انها قراءة مارون األلرج

141: ، ص7التبيان في تفسير القرآن، ج
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فَوَ رَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ 
بنر ثنم أ . أي لم يك  شيئا  نوجنودا  كائننا « وَ لَمْ يَكُ شَيْئا »و قوله •

بنائر، و تعالى أنه ال م بالذي  لم وا المعاصي و ارتكبنوا الكفنر و الك
.الذي  مم اولى بالنار ص يا ، ال يخفى ل يه  افية

141: ، ص7التبيان في تفسير القرآن، ج
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فَوَ رَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ 
رَنَّهُمْ»: قوله تعالى• ياطِي َ ثُنمَّ لَنُحْضنِ  حَنوْلَ فَوَ رَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَ الشنَّ

  الجثي في أص ه ل ى فعول جمنع جناثي و منو البنار« جَهَنَّمَ جِثِيًّا
مع ن  ل ى ركبتيه، و نسب إلى اب  لباس أنه جمع جثوة و مو المجت

التراب و الحجارة، و المراد أنهم يحضرون زنرا و جمالنا  نتراكمنا 
.بعضهم ل ى بعس، و مذا المعنى أنسب ل سياق

88: ، ص14الميزان في تفسير القرآن، ج
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فَوَ رَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ 
ة إلنى ل كفار، و اآلي« لَنُحْضِرَنَّهُمْ»و « لَنَحْشُرَنَّهُمْ»ضمير الجمع في و •

: ينلتمام ثالث آيا  نتعرضة لحالهم يوم القيانة و مو ظامر و ربما ق
اب إن الضميري  ل ناس ألم ن  المؤن  و الكافر كما أن ضمير الخطن

ا  كذلك و فيه أن لح  اآلي« وَ إِنْ نِنْكُمْ إِلَّا وارِدُما»: في قوله اآلتي
.الثالث و مو لح  السخط و العذاب يأبى ذلك

88: ، ص14الميزان في تفسير القرآن، ج
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فَوَ رَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ 
ع جمعهنم  نارج القبنور نن« لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَ الشَّياطِي َ»: و المراد بقوله•

وْ»: أوليائهم ن  الشياطي  ألنهم لعدم إيمانهم غاوون كما قنال فَ فَسنَ
 لَنكَ إِنَّ لِبنادِي لَنيْسَ»: و الشياطي  أولياؤمم قال تعالى« يَ ْقَوْنَ غَيًّا

إِنَّنا »: ، و قنال42: الحجنر« :لَ َيْهِمْ  ُ ْطانٌ إِلَّا نَ ِ اتَّبَعَكَ نِ َ الْغاوِي َ
، أو المنراد 27: األلنراف: «جَعَ ْنَا الشَّياطِي َ أَوْلِياءَ لِ َّذِي َ ال يُؤْنِنُنونَ
وَ نَن ْ يَعْن ُ لَن ْ ذِكْنرِ »: حشرمم نع قرنائهم ن  الشياطي  كما قال
ا لَيْنتَ ، حَتَّى إِذا جاءَنا قالَ ي...الرَّحْم ِ نُقَيِّسْ لَهُ شَيْطانا  فَهُوَ لَهُ قَرِي ٌ 

مُ الْيَوْمَ إِذْ ظَ َمْتُمْ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْ ِ فَبِئْسَ الْقَرِي ُ، وَ لَ ْ يَنْفَعَكُ
.39: الز رف: «أَنَّكُمْ فِي الْعَذابِ نُشْتَرِكُونَ

88: ، ص14الميزان في تفسير القرآن، ج
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فَوَ رَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ 
و أوليناءمم أو-ينوم القياننة-فأقسنم بربنك لنجمعننهم: و المعنى•

م قرناءمم ن  الشياطي  ثم لنحضرنهم حول جهنم إلذاقة العذاب و من
.باركون ل ى ركبهم ن  الذلة أو و مم جمالا  و زنرة زنرة

•

88: ، ص14الميزان في تفسير القرآن، ج
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فَوَ رَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ 
بنة و لعنل التفا  ن  التك م نع الغير إلنى الغي« فَوَ رَبِّكَ»: و في قوله•

كنانَ »: يو نظيره قوله اآلتن« بِأَنْرِ رَبِّكَ»: النكتة فيه نا تقدم في قوله
.«رَبِّكَ حَتْما لَ ى

89: ، ص14الميزان في تفسير القرآن، ج
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فَوَ رَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ 
« تِيًّناثُمَّ لَنَنْزِلَ َّ نِ ْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ لَ َى النرَّحْم ِ لِ»: قوله تعالى•

النزع مو اال نتخراج، و الشنيعة الجمالنة المتعناونون ل نى أننر أو 
ي العصنيان و التابعون لعقيدة و العتي ل ى فعول نصدر بمعنى التمرد ف

ضع جم ة ا تفهانية و« أَيُّهُمْ أَشَدُّ لَ َى الرَّحْم ِ لِتِيًّا»: الظامر أن قوله
يز فهو نظينر نوضع نفعول لننزل  ل داللة ل ى العناية بالتعيي  و التمي

ي َةَ أَيُّهُنمْ أَأُولئِكَ الَّذِي َ يَدْلُونَ يَبْتَغُونَ إِلى»: قوله : «قْنرَبُرَبِّهِمُ الْوَ نِ
.57: اإل راء

89: ، ص14الميزان في تفسير القرآن، ج
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فَوَ رَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ 
 نى ثم لنستخرج  ن  كل جمالة نتشك ة أشدمم تمنردا ل: المعنىو •

ألشد الرحم  و مم الرؤ اء و أئمة الضالل، و قيل المعنى لنستخرج  ا
.ثم األشد حتى يحاط بهم

89: ، ص14الميزان في تفسير القرآن، ج
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فَوَ رَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ 
لظنيم التفا  و النكتة ت ويح أن تمردمم« لَ َى الرَّحْم ِ»: في قولهو •

ال ء و مم لم ي قنوا نننه إلكونه تمردا ل ى ن  شم ت رحمته كل شي
.الرحمة و التمرد ل ى ن  مذا شأنه لظيم

ي فني الصن « بِهنا صنِ ِيًّاثُمَّ لَنَحْ ُ أَلْ َمُ بِالَّذِي َ مُمْ أَوْلى»: قوله تعالى•
يا إذا األصل ل ى فعول نصدر يقال ص ي النار يصنالما صن يا و صن 

اة قا ى حرما فالمعنى ثم أقسم لنح  أل م بمن  أولنى بالننار نقا ن
تبه لحرما أي إن األنر في دركا  لذابهم و نراتب ا تحقاقهم ال يشن

.ل ينا

89: ، ص14الميزان في تفسير القرآن، ج
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سورةُ َمريَم

ى بَِها الَِّذيَن ُهْم أَْولَ ثُمَّ لَنَْحُن أَْعلَُم بِ 
﴾70ِصِلي اً ﴿

ُدَها َكاَن َعلَى َو إِْن ِمْنُكْم إِالَّ َوارِ 
﴾71اً ﴿َرب َِك َحتْماً َمْقِضي  
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سورةُ َمريَم

ي الَِّذيَن اتَّ  قَْوا َو نََذُر ثُمَّ نُنَج ِ
﴾72اً ﴿الظَّاِلِميَن فِيَها ِجثِي  
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